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Til lagene og arrangørene: 
 

 
ORIENTERINGSSESONGEN 2009 
 

Terminlista: 
Terminlista inneholder også i år 20 løp. Opplegget blir som tidligere år. Rådsmesterskap i stafett og 
parstafetten går som tidligere. Etter at startordningen ble lagt om i fjor ble det på årsmøtet i 2008 
bestemt at startiden skal være fra kl.1745-1830 –altså et kvarter kortere starttid.. Alle starter blir i år 
kl .1745.(se referat fra årsmøtet) . Ellers blir startordningen den samme som i fjor om at det er bare 
en løper i hver klasse som starter sammen og med et minutt mellom hver start.     
 Det er ønskelig at arrangør har to løypevarianter på 2,5 og 3,5 km, -èn for herrer og èn for damer. 
Det første løpet blir TIRSDAG 21.04.09. Dette blir som vanlig arrangert uten at det er nødvendig 
med forhåndspåmelding. Men vi henstiller til å være ute i god tid da det kan bli noe travelt ved 
påmeldingsbordet 
 

Premiering: 
Premiering blir foretatt utfra antall godkjente løp. 15 eller flere løp gir 1.premie, 10-14 løp gir 
2.premie og 6-9 løp gir 3.premie. Stafetter teller som individuelle løp, og det er anledning til å sette 
sammen ”mix-lag” for å få godkjent løp. 
Når det gjelder rådsmesterskapet i stafett vil bare rene bedriftslag telle i kampen om medaljene. 
Funksjonæroppgaver ved løp teller som godkjent løp i premiesammenheng, når vedkommende føres 
opp som medarrangør til rankingfører og det innbetales kr 15,- pr person til premiekontoen.  
Premieutdelingen vil foregå i forbindelse med årsmøtet. 
 

Løyper: 
Løypelengdene skal være 1,5 km, 2,5 km, 3,5 km, 4,5 km og 5,5 km. Det skal være klasser for 
damer og herrer 1,5 km løypa skal være orienteringsmessig enkel og tilpasset nybegynnere. Den bør 
ikke gå i for bratt eller ulendt terreng. Det skal være klasser for damer og herrer. På 2,5 km og 3,5 
km bør det være to løypevarianter for hhv damer og herrer, da deltakelsen i disse løypene er størst. 
Hvis det blir arr. langløp skal løypelengdene forlenges med 30 – 50 % og det bør være noen lange 
strekk. Hvis det arr. sprintløp skal løypene forkortes med ca. 30 % og det skal være noe tettere med 
poster. Det skal være anledning til å starte uten tidtaking. 
 

Startkontingent: 
Startkontingent er i år kr 50,- for forhåndspåmeldte og kr 75,- for etteranmeldte til individuelle løp. 
Startkontingent for stafett bør heller ikke gå vesentlig over kr 50,- pr deltaker. Premieandel og 
EKT-andel av startkontingenten er til sammen kr 15,- pr startende og evt medarrangør. 
 

Annet: 
I løype 5,5 km bør det være minst 2 min startintervall. Er det færre enn ca. 20 løpere i 4,5 km bør 
startintervallene også her ”dras ut”. Når det arrangeres stafetter skal det også opprettes minst èn 
løype ( ca. 2,5 km) for løpere som ikke har noe lag å løpe for. Startes som fellesstart. 
O-utvalget disponerer 2 sett med postflagg og tenger. Dette kan fås utlevert ved henvendelse til 
materialforvalter:    

Idrettens hus v/Marianne Berg,  tlf  62 54 26 28   jobb 

        tlf  926 41281     mobil 
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NÆRMERE INFORMASJON TIL ARRANGØRER 
 

Forhold til grunneiere og viltnemnder: 
Det første varslet om planlagt løpsaktivitet skal gis av karteierne (O-lagene) i god tid før sesongen i 
form av aktivitetsplaner som angir omfang, sted (terreng/samlingsplass) og tid for 
løpsarrangementet. 
En aktivitetsplan kan bli møtt med innsigelser, og det må da avklares nærmere med berørte parter 
om arrangementet i det hele tatt kan tillates på det valgte stedet og evt på hvilke vilkår. I alle tilfelle 
forutsettes det at arrangør tar kontakt med grunneier(e) og evt viltnemnder i forbindelse med 
planleggingen av løpet. 
O-utvalget forutsetter at arrangerende bedriftsidrettslag allerede i forbindelse med bekreftelse av 
arrangementsansvar har avtalt samarbeid med O-lag (karteier) om bruk av kart/terreng og evt 
teknisk bistand av arrangementet. 
Aktive O-lag som har påtatt seg en større del av arrangementet av bedriftsløp vil ha disse løpene på 
sine respektive aktivitetsplaner. 
Bedriftsidrettslag som vil ”gjøre alt selv” har selv ansvaret for å ta kontakt med grunneiere/ 
viltnemnder for godkjennelse av terreng/samlingsplass. 
 

Arrangørens oppgaver og plikter: 

• Løpet bekjentgjøres med mulighet for påmelding under foregående løp. Frammøtested og 
avstand til samlingsplass (NB! Kortest mulig) angis. 

• Etteranmeldte kan pålegges å tegne på kart selv ved start. 

• NB!  Odd Erik Jordheim (odd-jord@online.no) legger ut resultatene på orienteringsutvalgets 
hjemmeside: www.hmbko.no og sender de inn til avisene.  

• Resultatlister slås opp på etterfølgende løp av siste arrangør. 

• Premie- og EKT-andelen av startkontingenten (kr 15,-) sendes innen 8 dager til: 
o Hedmark bedriftsidrettskrets – Orienteringsutvalget Hamar, 

v/Marianne Berg, Idrettens Hus, Ajerhagan, 2319 Hamar    Kontonr.: 1822.09.03172 
Benytt helst oppgjørsskjemaet som du finner på hjemmesida. 
 

Kunngjøring av løpene i avisene og på internett 
Bedrifts o-løpene markedsføres i uka før sesongåpning med en annonse i avisene som informerer 
om det første løpet. På dette løpet vil også terminlista bli delt ut. 
Hvert enkelt løp kunngjøres på løpsdagen med en gratisannonse under ”HA-tavla” og HD’s ”Hvor 
det skjer” med opplysning om arrangør, klokkeslett og frammøtested (”merket fra”). 

NB! Arrangørene har selv ansvaret for kunngjøring av sitt løp i avisene. 
 
All informasjon om neste løp , tid, sted etc legges ut på vår hjemmeside:   
http://www.hmbko.no  Her vil du også finne omtaler, bilder og resultater fra løpene. 
 

 
Vi ønsker alle nye og gamle o-løpere lykke til med en ny sesong 2009. 
 
Mvh. 
 
Kjell Vidar Holmen 
Leder-o-utvalget. 


